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ESMAT chega ao final de 2011 com a certeza de dever cumprido. Conectada ao conhecimento, realizou a transmissão de
dezenas de cursos de capacitação, aperfeiçoamento e qualificação a 100% dos magistrados e servidores do Poder
Judiciário Tocantinense.

Todo o investimento na educação profissional que o Tribunal de Justiça faz, por meio da Escola, tem transformado o ambiente de
trabalho e contribuído diretamente para uma justiça mais célere e eficaz.
Neste segundo semestre, a Escola bateu recorde de realizações, e, se comparado ao primeiro, suas atividades triplicaram, tudo isso
mantendo o padrão de qualidade, responsabilidade e comprometimento que elevaram a ESMAT a estar entre as primeiras Escolas do
Poder Judiciário no Brasil.
Neste ano, além de todos os cursos realizados, a ESMAT pôde ainda contribuir diretamente para a realização de grandes eventos em
parceria com outras Instituições que tiveram na Escola todo suporte necessário para o sucesso destes.
Aconteceram, aproximadamente, 40 cursos de agosto até dezembro, mais de 5 seminários, oficinas e fóruns; além disso, foram
realizadas a Semana do Servidor e a Campanha "Natal Solidário" que envolveu todo o Poder Judiciário Tocantinense, com o objetivo
de integrar Comarcas, Órgãos do Poder Judiciário, Magistrados, Servidores e Comunidade em geral.
Por tudo isso, grandes foram os desafios que ajudaram a equipe a trabalhar em grupo, de forma coesa, planejada e aguerrida, e a
resposta dessa dedicação é o reflexo de uma justiça comprometida com resultados positivos e com a satisfação do cidadão.
Logo, podemos afirmar que magistrados e servidores voltam às salas de aula com um único objetivo: dar continuidade ao processo
de aperfeiçoamento profissional, em busca da melhoria da prestação jurisdicional!
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PALAVRA DA PRESIDENTE DO TJTO
Desembargadora Jacqueline Adorno
A Escola Superior da Magistratura tem demonstrado ser uma peça fundamental, não apenas para o aprimoramento do
Judiciário Tocantinense, mas também para a promoção de uma prestação jurisdicional mais digna ao cidadão deste
Estado. O envolvimento de seus profissionais, a qualidade do trabalho e a disposição sempre demonstrada, em todas as
demandas assumidas pela equipe da ESMAT, são dignos de reconhecimento e agradecimento.
Com a informatização de todos os procedimentos do Poder Judiciário Tocantinense, seja na esfera administrativa ou
jurídica, atravessamos um momento de ruptura de paradigmas, com as quais todos os magistrados e servidores estão
confrontando em seu dia-a-dia. Devido à disponibilidade e ao comprometimento de todos os atores envolvidos com o
sistema de Justiça, a informatização do Poder Judiciário já é uma realidade.
Com os processos administrativos e judiciais virtualizados, os integrantes da Comarca de Palmas, assim como do Tribunal de
Justiça, estão deixando as grandes pastas de papel para manusearem arquivos digitais. Um avanço que se repete em toda
Justiça brasileira, o que dará maior celeridade à atuação do Poder Judiciário em nível nacional e, principalmente, aqui no
Tocantins.
Neste ano, nos voltamos com mais afinco à valorização de nossos profissionais, dotando-lhes de conhecimento mais
acurado. Não medimos esforços, por acreditarmos que é preciso investir no ser humano como forma de elevar ainda mais
a agilidade e credibilidade de nossa prestação jurisdicional.
No término deste primeiro ano de nossa gestão à frente do Tribunal de Justiça, agrademos o comprometimento de todos, a alegria com a qual desempenham
suas funções e a responsabilidade que têm por seus afazeres.
Por isto, corpo técnico da ESMAT, servidores, magistrados de todo Judiciário do Tocantins, meus sinceros agradecimentos e que em 2012 o entusiasmo seja o guia
de nossas ações.
Feliz Natal a todos e um 2012 repleto de realizações!

PALAVRA DO DIRETOR GERAL DA ESMAT
Desembargador Marco Villas Boas

F

ormar e aperfeiçoar Magistrados, não é tarefa fácil, haja vista Juízes lidarem com os mais preciosos
bens do ser humano: vida, liberdade, saúde, educação, honra, dignidade etc. Postulações dramáticas
e conflitos sociais estão, a todo momento, entregues à decisão de um Juiz que deve estar bem
preparado, sob todos os aspectos, para decidir da melhor forma possível. Não menos difícil se dá a
qualificação de 100% dos Servidores, pois, além de lidarem com a sua extensa jornada de trabalho, precisam
ainda adequar as necessidades pessoais e dedicar tempo aos cursos ofertados.
A formação e aperfeiçoamento de modo geral, sob esse enfoque, não têm atendido a um padrão nacional,
ou melhor, a um alinhamento e direcionamento institucional, os quais reputo absolutamente indispensáveis,
pois os desnivelamentos regionais e as dificuldades de deslocamento de Magistrados até a sede de suas
escolas, para frequentarem cursos por elas ministrados, tornam praticamente insubsistente a missão
institucional destas.
A ESMAT, na contramão dessa realidade, já disponibiliza no Tocantins esta importante ferramenta tecnológica capaz de capacitar e qualificar por meio de
transmissão via satélite, oportunizando a todos o ingresso nas atividades que a Escola disponibiliza.
A segurança e o controle desse sistema permitem que cursos de qualificação e capacitação, bem como de pós-graduação sejam ministrados com
seriedade e eficiência, razão pela qual têm destacado a nossa escola e nos levado a ser modelo para as demais, contribuindo diretamente para o
crescimento destas no Brasil e na América Latina.
Contribuindo para tais diretrizes serem adotadas, espera-se que em menos de uma década haja profunda transformação qualitativa na magistratura brasileira,
resultando no fortalecimento da democracia com plena efetivação dos direitos e garantias fundamentais do cidadão, bem como significativo aumento do
IDH brasileiro.
A ESMAT em 2011 não apenas cumpriu sua missão como foi além, ajudou no reconhecimento das escolas da magistratura em nosso País, apresentando nos
encontros, durante todo o ano, que, com estrutura, condições de trabalho e incentivo, teremos servidores capazes e uma magistratura ainda mais forte e
eficaz.
O sucesso da ESMAT hoje é o resultado da preocupação da Presidente, Desembargadora Jacqueline Adorno, que em todo o tempo vem investindo em nossas
ações e subsidiando os projetos para estes se tornarem realidade. Sem o apoio e o reconhecimento ante a necessidade das qualificações por parte da
Presidência, não se pode conquistar os extraordinários índices de crescimento como foi com a ESMAT em 2011.
O Poder Judiciário no Tocantins venceu essa barreira e investiu. Agora sabe que terá para 2012 um time ainda mais preparado para os desafios do novo ano.
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ESMAT FECHA NOVOS TERMOS
DE COOPERAÇÃO
"EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA E AS ESCOLAS DO JUDICIÁRIO NO BRASIL"

ESMAT e EJAL
Parceria, esta é a palavra-chave dos Termos de Cooperação que o
Diretor Geral da ESMAT, Desembargador Marco Villas Boas, assinou
neste último semestre. Com a Escola Judicial da América Latina EJAL, os Desembargadores Marco Villas Boas e José Sebastião
Fagundes, Diretor Geral da EJAL, confirmaram a parceria, entre
ambas as Instituições, em áreas de mútuo interesse, por meio de
intercâmbio de docentes e pesquisadores; implementação de
projetos conjuntos de pesquisa; promoção de eventos científicos,
sociais e culturais; intercâmbio de informações e publicações
acadêmicas; programas para realizar estudos de pós-graduação
lato sensu e stricto sensu; intercâmbio de informação relativa às suas
organizações, estruturas e funcionamento; institucionalização de
grupos de estudo na área de direito.

ESMAT e MPF/TO
Com o Ministério Público Federal, o Termo de Cooperação foi
assinado com o Procurador-Chefe da PR/TO, João Gabriel Morais de
Queiroz, que teve a iniciativa de procurar o Desembargador Marco
Vilas Boas para esta importante parceria. As instituições realizarão o
intercâmbio dos profissionais nos campos da docência, da pesquisa
e da cultura. O Procurador João Gabriel ressaltou que "a parceria
com a ESMAT é muito importante, uma vez que a Escola está bem
próxima da excelência e conta com uma estrutura capaz de
atender aos servidores do Poder Judiciário, além de oportunizar
vagas aos nossos servidores".

TJTO e TRE/TO
Por ser o atual Presidente do TRE/TO, o diretor da Escola,
Desembargador Marco Villas Boas, assinou o Termo de Cooperação
com a Presidente do TJTO, desembargadora Jacqueline Adorno,
que elogiou a atual gestão do TRE/TO, a qual, segundo ela, tem visão
de planejamento e administração. "É com muita alegria que
assinamos esse convênio que irá integrar ainda mais os órgãos do
judiciário", disse.

A

educação à Distância
vem se firmando no
sistema educacional
brasileiro como forma de
possibilitar que a educação se
faça no nosso território, para os
interessados e motivados na
aprendizagem e que, por
questões de distâncias
t e r r i t o r i a i s, p e r d e r i a m a
oportunidade de ter acesso ao
conhecimento, tão necessário
no mundo desta pósmodernidade complexa e
exigente, a qual obriga a decidir cada vez mais com o acerto do
conhecimento que caracteriza a atuação do Magistrado.
As Escolas da Magistratura no Brasil se tornaram pioneiras na Educação
à Distância permitindo que juízes de comarcas longínquas e distantes
da Capital do Estado, onde se fixa a sede central das Escolas,
acompanhem cursos pelo sistema de teleconferência e vídeo
conferência, em formação e aperfeiçoamento contínuo e
permanente na arte da jurisdição, de tal forma que doutrinas mais
recentes, leis aprovadas e jurisprudências formadas cheguem ao
conhecimento dos Colegas por transmissão on line.
A Escola Paulista da Magistratura se tornou pioneira no sistema,
aplicando a Resolução nº 02/2007, da ENFAM, nos Cursos de
Aperfeiçoamento-Vitaliciamento e Aperfeiçoamento-Merecimento,
entremeando aulas por vídeo conferência com curso presencial,
totalizando a carga horária exigida pela ENFAM, com um custo bem
menor do que o dos cursos presenciais.
O resultado se tornou importante para o desenvolvimento e
aperfeiçoamento do sistema em educação à distância, pela
economia que passou a ter para a Escola da Magistratura, com os
cursos virtuais.
A Escola Superior da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado do
Tocantins é um exemplo da nova dinâmica em educação à distância.
O Desembargador Marco Villas Boas vem de longa data organizando e
estruturando a Escola, e, atualmente, como Diretor Geral da Escola,
implantou um sistema de teleconferência, o mais avançado das
Escolas da Magistratura, contando com a disponibilidade de
aparelhamento técnico de excelente qualidade, além de quadro de
pessoal técnico. Creio que é a primeira Escola de Magistratura com
disponibilidade de aparelhamento tecnológico e de pessoal
especializado. O investimento do Tribunal de Justiça ajudou a
alavancar a Escola que hoje vem cumprindo as Resoluções da ENFAM
integralmente nos cursos de Iniciação Funcional, para Magistrados e
Funcionários do Poder Judiciário, com qualidade de ensino, além dos
Cursos de Aperfeiçoamento-Vitaliciamento e AperfeiçoamentoMerecimento, produzindo cursos de aperfeiçoamento permanentes
para Juízes e Funcionários, melhorando em muito a qualidade da
prestação jurisdicional na Capital e no Interior do Estado.
Hoje, muitas Escolas estudam o modelo da Escola da Magistratura do
Tocantins que têm participado nos Encontros do COPEDEM expondo
não só as técnicas de uma nova concepção de educação, mas,
acima de tudo, dando uma nova visão institucional, e não apenas
acadêmica do que acontece na Escola, e quais os seus resultados.

Esquerda para direita - Des. Marco Villas Boas e Presidente do TJTO, Des. Jacqueline Adorno
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COPEDEM ENCAMINHA PROJETOS DA ESMAT AO
PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

M

inistro Ricardo Lewandowisk, Presidente do Tribunal Superior
Eleitoral, recebeu das mãos do Presidente do Colégio
Permanente de Diretores de Escolas Estaduais da
Magistratura - COPEDEM, Desembargador Antonio Rulli e do VicePresidente do COPEDEM e Diretor Geral da Escola Superior da
Magistratura Tocantinense - ESMAT, Desembargador Marco Villas
Boas, ofício encaminhando projetos que contribuirão para o
aperfeiçoamento dos trabalhos das escolas do judiciário eleitoral,
assinalando que o COPEDEM está aberto à cooperação institucional
com o Tribunal.

"É satisfatório ter a ESMAT como referência para as demais Escolas da
Magistratura, servindo de paradigma para terem todos os nossos
projetos, a fim de aperfeiçoar seus trabalhos", ressaltou o
Desembargador Marco Villas Boas.

Nos projetos, contemplaram-se todas as ações estratégicas
essenciais ao funcionamento das escolas e consecução de sua
missão constitucional, nos termos do parágrafo único do art. 105 da
Carta Magna.
Por ser a ESMAT referência nacional, a Escola pode apresentar ações
estratégicas que priorizarão o ensino à distância, razão pela qual se
desenvolveram, dentre outros, projetos para reestruturação
organizacional e funcional; pedagógico institucional e de
avaliação; implantação de estúdio; telessalas; canal de TV;
biblioteca digital e virtualização da secretaria acadêmica, bem
como, o ambiente virtual de aprendizagem para todas as atividades
acadêmicas desenvolvidas pela Escola.

Esquerda para direita - Des. Marco Villas Boas, Ministro Ricardo Lewandowisk
e Des. Antonio Rulli, Presidente do COPEDEM

DIRETOR DA ESMAT DISCUTE PROPOSTA DE PÓS-GRADUAÇÃO E MESTRADO PARA 2012

D

esembargador Marco Villas Boas, Diretor Geral da ESMAT, discutiu, ao longo deste último semestre, as diretrizes para a proposição de
cursos de pós-graduação latu sensu, e mestrado stricto sensu, dando continuidade às ações decorrentes do credenciamento da
Escola.

Com os projetos já aprovados pelo Conselho Institucional e Acadêmico da ESMAT, seguem agora para o processo de implementação. O
Diretor Geral da Escola, Desembargador Marco Villas Boas, ressaltou que "o grande desafio, é que, em médio prazo, teremos uma parcela
significativa de Magistrados com titulação e, em longo prazo, 100% estejam titulados". Isso garantindo a consolidação da ESMAT no cenário
acadêmico, frisou o Diretor.
Atualmente, a ESMAT conta com duas propostas de pós-graduação latu sensu a serem ofertadas em 2012, são elas: Poder Judiciário e a
Administração Pública, e Jurisdição e Direitos Humanos. Já para os cursos stricto sensu, os temas serão: Prestação Jurisdicional e Direitos
Humanos, credenciado na Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados - ENFAM, e a outra proposta, já em tramitação
na Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES e em parceria com a UFT, trabalhará o mesmo tema, Prestação
Jurisdicional e Direitos Humanos.

Reunião do Conselho

www.tjto.jus.br/esmat
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Boas, Diretor Geral da ESMAT
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DESEMBARGADOR MARCO VILLAS BOAS PALESTRA NA COMEMORAÇÃO
DOS 10 ANOS DO CURSO DE DIREITO DO CEULP - ULBRA

N

a semana Comemorativa dos 10 anos do Curso de
Direito, do Centro Universitário Luterano de Palmas ULBRA, o Diretor Geral da ESMAT, Desembargador
Marco Villas Boas, foi convidado para participar do evento
como palestrante.
O convite partiu do Coordenador do Curso de Direito do
CEULP, Gustavo Paschoal Teixeira de Castro Oliveira, que diz
ter ficado feliz com a presença do Desembargador e da
equipe da ESMAT.
"Para o Centro Universitário foi um grande privilégio receber
o Desembargador Marco Villas Boas. Alguns destes
universitários nunca tiveram a oportunidade de conhecer
um gestor jurídico tão importante, e, neste evento, puderam
não somente conhecê-lo, como também participar de
uma palestra rica em informações que abrilhantou ainda
mais a semana comemorativa", finalizou.
Depois da apresentação do Desembargador, a Diretora
Executiva da ESMAT, Ana Beatriz Pretto, acompanhada da
Supervisora Tecnológica, Lily Sany Silva Leite, apresentou o
vídeo institucional da Escola e convidou os universitários
para conhecerem a ESMAT e desfrutarem dos
conhecimentos que a Biblioteca Jurídica proporciona.
As comemorações aconteceram no mês de setembro.

MAGISTRADOS DO TOCANTINS SÃO SELECIONADOS PARA MESTRADO

O

Diretor Geral da ESMAT, Desembargador Marco Villas Boas, e os Juízes, José Ribamar Mendes Junior, Helvécio de
Brito Maia Neto e Océlio Nobre da Silva, foram selecionados para o Mestrado de Direito Constitucional e Ciências
Jurídicas a ser realizado pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa em parceria com a Escola Superior
da Magistratura de Pernambuco - ESMAPE.
As vagas foram disponibilizadas para Magistrados vinculados às Escolas que compõem o Colégio Permanente de
Diretores de Escolas Estaduais da Magistratura - COPEDEM, e a participação do Desembargador e dos Juízes é de grande
relevância para o Tocantins, que, após a conclusão deste curso, terá um corpo docente preparado para ministrar aulas
por meio da Escola Superior da Magistratura Tocantinense - ESMAT.

Colégio Permanente de
Diretores de Escolas Estaduais
da Magistratura - COPEDEM

A política da gestão do Desembargador Marco Villas Boas como Diretor da ESMAT é a de fortalecer e consolidar a Escola,
investindo na qualificação de Magistrados e Servidores por meio dos cursos stricto sensu (mestrado e doutorado).
"Os nossos projetos de mestrado para Magistrados e Servidores do Tocantins já estão tramitando na Coordenadoria de
Aperfeiçoamento de Pessoas de Ensino Superior - CAPES e na Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de
Magistrados - ENFAM, e esperamos que, em curto prazo, possamos implantá-los, cumprindo a política de gestão ora
desenvolvida," ressaltou o Desembargador Marco Villas Boas.
Para o Juiz Océlio Nobre da Silva, "essa será uma grande oportunidade de alargar os seus conhecimentos e um momento
ímpar de se tornar um colaborador direto da ESMAT, fazendo parte do seu corpo docente após a conclusão do mestrado,
podendo, assim, contribuir para a gestão deste admirado e dedicado Diretor que é o Desembargador Marco Villas Boas",
frisou o Juiz.

www.tjto.jus.br/esmat
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JUÍZES PORTUGUESES REALIZARAM COM SUCESSO PALESTRA NO TOCANTINS

A

ESMAT trouxe ao Tocantins Juízes Portugueses que ministraram
o curso "O Perfil do Juiz Europeu" para magistrados, servidores
e estudantes de todo o Estado, no Auditório da ESMAT,
transmitido via satélite para as 42 Comarcas. Nesse encontro, foi
possível discutir os fatores que influenciam e condicionam a tomada
de decisão jurisdicional delineando um quadro inicial de articulação
das múltiplas e distintas abordagens sobre a atividade e o
desempenho do sistema judicial.
O curso foi ministrado pelos Magistrados José Manoel Igreja Martins
Matos - Mestre em Direito Judiciário pela Escola de Direito da
Universidade do Ninho e por Nuno Miguel Pereira Ribeiro Coelho,
atual Juiz da Vara de Competência Mista de Braga - Portugal.
O Diretor Geral da ESMAT, Desembargador Marco Villas Boas,
ressaltou "a importância dessa visita, enfocando a rica troca de
experiência entre a magistratura portuguesa e a brasileira".
No encerramento, o Desembargador outorgou medalhão da Escola
e entregou aos Juízes, homenageando-os pela visita.
Em agradecimento, o Juiz José Manoel Igreja Martins Matos falou da
satisfação em atender a um convite do Desembargador Marco,
sendo ele Diretor de uma das mais conceituadas Escolas da
Magistratura do Brasil. "A Escola do Tocantins é referência nacional.
Em todos os encontros do COPEDEM, dos quais participei, é unânime

Esquerda para direita: Juiz José Manuel Igreja, Desembargador Marco Villas Boas
e Juiz Nuno Miguel Pereira Ribeiro Coelho

este comentário, a ESMAT é o elo central das novas tecnologias, dos
projetos pedagógicos e dos mais organizados ciclos, seminários e
palestras", frisou o Juiz Português. Para o Magistrado Nuno Miguel
Pereira Ribeiro Coelho, "ter começado esta jornada de cursos pelo
Tocantins foi uma grande satisfação, pois este encontro
proporcionou um rico debate sobre a dimensão do Poder Judiciário
e seus parâmetros comparativos entre os países".

ESMAT REALIZOU O SEMINÁRIO REGIONAL DO NORTE ABMP/2011

C

om o tema Desafios contemporâneos na defesa dos direitos de
crianças e adolescentes - Proteção Integral, Prioridade Absoluta e
Ação Sistêmica, foi realizado, por meio da ESMAT, no Auditório do
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, nos dias 3 e 4 de novembro, o
Seminário Regional do Norte da Associação Brasileira de Magistrados,
Promotores de Justiça, Defensores Públicos da Infância e da Juventude ABMP/2011.
O evento reuniu profissionais do direito, gestores públicos, conselheiros
tutelares e estudantes.

HOMENAGEM - MEDALHÃO ESMAT

A

ESMAT homenageou a Presidente do Tribunal de Justiça,
Desembargadora Jacqueline Adorno, em evento da
Corregedoria-Geral da Justiça, realizado em parceria
com a Escola, no qual o Desembargador Marco Villas Boas
solicitou que a Corregedora-Geral, Desembargadora Ângela
Prudente, realizasse a entrega do medalhão da Escola à
Presidente, pelos relevantes serviços prestados para o
aprimoramento do ensino jurídico no Tocantins, bem como pela
contribuição decisiva para a reestruturação
orgânica e
tecnológica da ESMAT.
Esquerda para direita: Desembargadora Ângela Prudente, Corregedora Geral
do Tocantins e Desembargadora Jacqueline Adorno, Presidente do TJTO
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COMEMORAÇÕES DA SEMANA DO SERVIDOR

U

ma semana especial preparada com carinho pelo TJTO,
por meio da ESMAT, para todos os servidores do Poder
Judiciário Tocantinense, foi iniciada no dia 24 e seguiu até o
dia 27 de novembro com várias atividades envolvendo de forma
divertida e dinâmica a todos.
Na abertura oficial, os servidores foram recepcionados pelos
diretores do Tribunal e puderam se confraternizar num animado
café da manhã. Em seguida, ouviram as palavras da presidente
do Tribunal de Justiça, Desembargadora Jacqueline Adorno, que
deu as boas vindas aos presentes. A atração do primeiro dia foi o
palestrante Omar Hennemann com o tema "Ser melhor o desafio
de cada dia".
As oficinas de pintura, bordado, fotografia, massagem e beleza
foram realizadas com sucesso, e o envolvimento de todos marcou
as comemorações.
Outro palestrante foi o Dr. Julio Lótus que apresentou o tema A
Bioenergética Holística, e o artista plástico Pierre de Freitas se
pronunciou no encerramento falando de Arte e Motivação.

Os servidores foram presenteados ainda com a presença do
escritor Eduardo Shinyashiki, que ministrou a palestra com o tema
"Competência Motivacional".

PROCESSO SELETIVO CEPEMA

A

ESMAT realizou neste último semestre o processo seletivo para a contratação
temporária de psicólogos, bacharéis em direito, assistentes sociais e
estagiários em direito, a fim de atuarem na Central de Execuções de Penas e
Medidas Alternativas - CEPEMA, nas Comarcas de Araguaína e Gurupi do Estado do
Tocantins.
E no dia 4 de novembro, a Presidente do Tribunal de Justiça do Tocantins,
Desembargadora Jacqueline Adorno, tornou pública no Diário da Justiça nº 2.759, às
páginas 24 e 25, a homologação do resultado final do processo seletivo para a
contratação temporária, a fim de atuarem na Central de Execuções de Penas e
Medidas Alternativas - CEPEMA, nas Comarcas de Araguaína e Gurupi do Estado do
Tocantins.

CONSELHEIRO DO CNJ VISITA A ESMAT

E

m visita oficial ao Tocantins, o Conselheiro Fernando da Costa
Tourinho Neto, assinou, juntamente com o Governador José
Wilson Siqueira Campos, termo de Compromisso entre o
Governo do Estado e o Conselho Nacional de Justiça - CNJ.
Na oportunidade, a Corregedora Geral da Justiça, Desembargadora
Ângela Prudente, apresentou ao Conselheiro a sede do Anexo I do
Tribunal de Justiça, onde ficam a Corregedoria e a Escola Superior da
Magistratura Tocantinense - ESMAT.
Na ESMAT, o Conselheiro mostrou-se impressionado com a estrutura
da Escola e com o Estúdio, e comentou que "muitas televisões não
têm uma estrutura como a da Escola no Tocantins," finalizou.
Esquerda para direita: Chefe de Gabinete Ana Carina Souto, Desembargadora Ângela Prudente,
Conselheiro Fernando da Costa Tourinho Neto e Diretora Executiva da ESMAT Ana Beatriz Pretto
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DIRETOR DA ESMAT É O NOVO PRESIDENTE DO COLÉGIO DE PRESIDENTES DOS TREs

D

iretor Geral da ESMAT e Presidente do Tribunal Regional
Eleitoral do Tocantins (TRE/TO), o Desembargador Marco
Villas Boas, foi eleito, por aclamação, para presidir o
Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais. A escolha
foi realizada na manhã desta quarta-feira (16), durante o 55º
Encontro do Colégio de Presidentes dos TREs, que acontece em
Porto Alegre - RS.
O Desembargador ressaltou que "nossa intenção é desenvolver um
trabalho conjunto com o TSE no sentido de promover ações
voltadas para o alinhamento estratégico e institucional,
aproveitando as melhores práticas existentes nos TREs, respeitando
a autonomia dos tribunais".

DESEMBARGADOR PARTICIPA DAS JORNADAS LUSO-BRASILEIRAS EM BRASÍLIA

O

desembargador Marco Villas Boas participou da abertura
das Jornadas Luso-Brasileiras, no Tribunal de Justiça do
Distrito Federal integrando a mesa de honra na abertura
dos trabalhos, juntamente com os Presidentes do TSE, Ministro
Ricardo Lewandowski; da AMB, Desembargador Nélson Calandra;
do TJDFT, Desembargador Otávio Augusto de Barros, e do TRE-DF,
Desembargador João Mariosi, e com outras autoridades brasileiras e
estrangeiras, além de atuar como debatedor, na palestra proferida
pelo Professor Sérgio Resende.
Aproveitando a oportunidade, o Des. Marco Villas Boas estreitou
ainda mais o relacionamento com os Magistrados e Professores
portugueses, havendo uma sinalização positiva para realização de
novos cursos de pós-graduação em regime de cooperação com
universidades portuguesas, e de abertura de quantidade
substancial de vagas para a ESMAT, permitindo o aperfeiçoamento
dos Juízes estaduais e, consequentemente, de ambas as jurisdições,
a comum e a eleitoral.
No evento o Diretor da ESMAT não informou qual é a universidade,
mas afirmou já estar bem adiantado o projeto, prestes a ser
submetido ao colegiado competente. Ele conta com o apoio
incondicional do Desembargador Antonio Rulli Júnior, Presidente do

COPEDEM, bem como de vários Juízes e Desembargadores
portugueses. As Jornadas Luso-Brasileiras são uma parceria da AMB
com TJDFT, Escola Judicial do TJDFT, Amagis-DF e Escola Nacional da
Magistratura - ENM.

HOMENAGEM - MEDALHÃO ESMAT

A

professora Doutora Ângela Issa Haonat, foi homenageada no
II Fórum da Saúde, pelo desembargador Marco Villas Boas,
com o medalhão da Escola Superior da Magistratura
Tocantinense - ESMAT, pelos relevantes serviços prestados à Escola e
ao Poder Judiciário do Estado do Tocantins, e sua contribuição para o
aperfeiçoamento da ciência jurídica, bem como sua recente
obtenção do título de Doutorado em Direito pela Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo - PUC-SP .
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ACONTECEU O II FÓRUM DO JUDICIÁRIO PARA A SAÚDE

E

m parceria com o Comitê Executivo para Monitoramento das
Ações de Saúde no Estado do Tocantins, a Escola Superior da
Magistratura Tocantinense, realizou no Auditório da Justiça
Federal, o II Fórum do Judiciário para Saúde.
O evento foi aberto oficialmente pelo Diretor Geral da Escola,
Desembargador Marco Villas Boas e pelo Juiz Federal, Marcelo Albernaz,
Coordenador do CEMAS.
Advogados, promotores, defensores públicos, magistrados, servidores,
profissionais da saúde e estudantes puderam esclarecer suas dúvidas
nas apresentações dos painéis, ouvindo conceituados profissionais e
conhecendo melhor como funciona o Comitê Executivo para
Monitoramento das Ações de Saúde no Estado do Tocantins - CEMAS.
Esquerda para direita: Dr. José Ximenes, Dr. Miguel Batista, Dr. Marlon Luz
e Dr. Luís Otávio

BIBLIOTECA ESMAT FECHA O ANO COM SIGNIFICATIVOS
AVANÇOS E GRANDES PROJETOS PARA 2012

A

biblioteca tem sido ao longo de 2011 a menina dos olhos da
ESMAT. Por ser a principal fonte de pesquisa da Escola e incentivo
à educação não somente para Magistrados e Servidores, mas
também para a sociedade tocantinense, a Diretoria não mede
esforços no sentido de investir em seu crescimento e modernização
para oferecer o maior acervo jurídico do Tocantins.
O acervo da Escola recebeu um grande reforço recentemente. A
Biblioteca possuía 2.320 títulos e 2.561 exemplares; atualmente conta
com 3.300 livros e 3.900 exemplares. Além destes, foram adquiridos
mais 1.000 novos títulos atualizados, dos mais diversos autores.
Adquirimos mais sete assinaturas de periódicos que se somaram às
quatro renovações de assinaturas já realizadas. Destas, apenas uma é
de interesse geral, sendo as demais especializadas na área jurídica, o
que possibilita a leitura mensal de tudo o que acontece no Brasil e no
Mundo e que estão ligadas ao Direito.
Outro destaque foi a capacitação que as servidoras da Biblioteca
receberam para a conservação preventiva e guarda de documentos históricos e processos dos séculos 18 e 19, tornando-as aptas no
tratamento de tão preciosos documentos.
Os investimentos não param por aqui. A ESMAT finalizou a implantação de uma importante ferramenta para os usuários: a página WEB da
Biblioteca. Agora, os usuários poderão, via internet, consultar o catálogo de obras, renovar seus empréstimos, reservar títulos de seus interesses,
acompanhar o prazo de entrega e conhecer os novos livros disponíveis.
Outros dois importantes projetos aprovados que serão implantados em 2012 pela ESMAT são o da Biblioteca Digital e as Bibliotecas Setoriais. A
Biblioteca Digital será mais uma ferramenta de pesquisa, facilitando a vida dos profissionais que estão fora da capital Palmas, bem como em
outros estados. O segundo projeto é a implantação das Bibliotecas Setoriais a serem implantadas pelo Poder Judiciário nos polos presenciais
da Escola Superior da Magistratura Tocantinense, nas 42 comarcas do Estado e que servirão aos Magistrados e Servidores do Estado do
Tocantins. Além de estar elencada entre as ações estratégicas do Poder Judiciário do Tocantins, a instalação de Bibliotecas Setoriais nas
Comarcas de todo o Estado é condição necessária para o reconhecimento da ESMAT pelo Ministério da Educação e Cultura - MEC, como
Instituição de Ensino credenciada para a realização de cursos na modalidade à distância.
Tudo isso é resultado de um Poder Judiciário envolvido com a qualificação e capacitação dos profissionais que atuam na sociedade e se
preocupam em oferecer a melhor prestação jurisdicional do Brasil.
Conheça a nossa Biblioteca que fica no Anexo I do Poder Judiciário, na Av. Theotônio Segurado, 602 Sul - ACSU-SE 60 - Conj. 21 - Lote 13 - Centro Palmas - Tocantins . Horário de funcionamento: 8 às 19 horas.
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Depoimentos

A

escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), sob a direção do ilustre Desembargador Marco Villas Boas, é orgulho
para todos nós que integramos o Poder Judiciário deste Estado, isto pelo fato de que o comprometimento com a extensão do
saber (peculiar à Escola), na forma de ampliação do conhecimento sob a modalidade de ministração de cursos e palestras,
inclusive de modo virtual, certamente culmina na excelência de sua gestão, aliada à difusão de ideias e evolução necessária no
contexto do mundo tecnológico em que vivemos.
A fidedigna prestação jurisdicional que se busca no Estado Democrático de Direito vigente tem respaldo nas constantes ações da
ESMAT, qual se preocupa com o aperfeiçoamento daqueles responsáveis pela movimentação da máquina judiciária. Enfim, só
alegria poder contar com a ESMAT!
Odete Batista Dias Almeida
Juíza de Direito Substituta

É

uma honra e uma satisfação falar sobre a ESMAT, que tem dado o privilégio de servir a todos nós do Poder Judiciário,
parabenizo pelo brilhante trabalho oferecido e prestado a nós servidores durante o ano de 2011 e que em 2012 possamos
continuar participando dos cursos de aprimoramento que é muito importante para qualificação de todos nós servidores.

É válido reconhecer que precisamos evoluir buscando melhorar nossas habilidades profissionais cumprindo com nossas
responsabilidades nos cursos ao qual matriculamos.
A ESMAT apresenta hoje, uma equipe sarada, qualificada, organizada e é esse o segredo do sucesso dessa escola. A Justiça ganha,
o Tocantins ganha, o benefício é nosso!
Chirley de Lourdes Carvalho França
Técnica Judiciária do Cartório do 1º Cível da Comarca de Taguatinga

U

ma ESMAT institucionalmente forte e participativa na vida dos juízes e servidores é, sem dúvida alguma, o desejo de todos nós.
Ao que se vê, sobretudo com a considerável quantidade de cursos postos à disposição, seja diretamente, seja através de
instituições acadêmicas parceiras, é que nossa ESMAT está na direção certa.

Fábio Costa Gonzaga
Juíz de Direito na Comarca de Novo Acordo - TO

A

"educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tão pouco a sociedade muda". Com essa frase de Paulo Freire
mostramos a importância da educação para o desenvolvimento da sociedade. A soma do conhecimento de todos é o capital
intelectual da organização.

A Justiça é um órgão eminentemente prestador de serviços, daí a importância de ter como diferencial competitivo a capacidade
intelectual de seus servidores.
Neste contexto, a ESMAT transformou-se numa instituição de ensino reconhecida pela sua excelência e profissionalismo na realização de
suas atividades. Um instrumento estratégico na preparação, formação e aperfeiçoamento de Magistrados e Servidores em busca de
boas práticas e na excelência da prestação jurisdicional.
José Atílio Beber
Analista Técnico - TJTO
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2011

Gestão do Judiciário Gestão Cartorária Gestão Financeira Gestão de
Pessoas Consumidor VIII Ms Project E-proc Seminário: A Influência
Drogas Na Violência Doméstica Controle Interno Suprimento Fundos
Retenção de Tributos Fazenda Pública em Juízo Inglês

e Espan

O segundo semestre foi marcado por grandes realizações, com atividades quase que triplicadas em
relação ao primeiro semestre, e com isso, a ESMAT pôde cumprir com seu cronograma de trabalho e
realizar aproximadamente 58 cursos de qualificação e capacitação, que movimentaram magistrados e
servidores, durante o ano de 2011, em todo o Estado do Tocantins, oportunizando aos profissionais do
judiciário buscar um nível mais alto de conhecimento a cada dia.

Instrumental Técnivas Legislativas Elaboração de Orçamento
Consumidor IX Execução Orçamento
IGEPREV Português
Jurídico Palestra: O Aperfeiçoamento da Magistratura: ULBRA
Gestão de Câmaras

Dir

Anteprojeto Obras Licitações de Obras Gestão de Câmaras Pre
danos Obras Palestra:Perfil do Juiz Europeu Semana do Servidor Estratégia Leitura
Seminário Infância ABMP Inglês e Espanhol Instrumental Seminário C
Defensiva

Adoção,Amor em Ação Mediação e Conciliação SEI

– Sistema

Eletrônico de Informação Sistema ASI Patrimônio

Gerenciamento Projetos Contabilidade Púbica II Fórum Saúde Suplementar Gestã
Judiciário Gestão Cartorária Gestão Financeira Gestão de Pessoas
Em 2012 não será diferente a Escola Superior da Magistratura Tocantinense
temProject
como objetivo
alçar açõesSeminário:
ainda mais grandiosas.
Consumidor VIII Ms
E-proc
A Influência Das Drog
Violência Doméstica Controle Interno Suprimento Fundos Retenção d
Defensiva Anteprojeto Obras Licitações de Obras Gestão de Câmaras Pre
Diretoria Geral
Desembargador Marco Villas Boas

Diretoria Executiva
Ana Beatriz de Oliveira Pretto

Assessoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional
Maria Luiza C. P. Nascimento

danos Obras Tributos Fazenda Pública em Juízo Inglês

Assessoria Acadêmica e Pedagógica
Débora Regina Honório Galan

e Espan

Equipe Técnica:
Andréia Teixeira Marinho Barbosa, Jadir Alves de Oliveira, Lily Sany Silva Leite, Maria Ângela Barbosa Lopes, Josilene C. de Oliveira,Taynã Nunes Quixabeira, Mária
Rúbia G. da Silva Abalem, Roberto Pires, Cynthia Valéria C. Aires, Vinícius Fernandes Barboza, Alessandra Viana Malta, Vanice Lunkes Gotz, Bruno Odate Tavares,
Francisco Erasmo Batista, Daniella Tavares de Sá, Neuton Melo Junior, Anna Paula A. M. Falcão Coelho, Silvânia Melo de Oliveira Olortegui, João Leno Tavares Rosa,
Paulo Ricardo Nardes Marques, Ednan Oliveira Cavalcanti, Graziele Coelho Borba Neres, Maria Aparecida G.B.Reis,Leandro H. Costa Silva, Suel Martins Oliveira.

ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA TOCANTINENSE
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